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 De Vlaamse feestdag komt 
eraan. Het ideale moment voor 
meer dan zes miljoen Vlamingen 
om onze fierheid te tonen. 

 Haal dus op maandag 11 juli 
de Vlaamse Leeuw uit de kast, 
van zolder of van de muur en laat 
die trots wapperen aan uw gevel. 
De leeuwenvlag staat symbool 
voor de verbondenheid met Vlaan-
deren, de gemeenschap waar u 
en ik deel van uitmaken. 

 Heeft u op 11 juli de vlag 
uithangen? Dan brengen de 
mandatarissen en bestuursleden 
van N-VA Geraardsbergen u een 
bezoekje. En dat doen ze niet met 
lege handen. Ze overhandigen 
u met veel plezier een gele roos 
om de Vlaamse feestdag letterlijk 
en figuurlijk in de bloemetjes te 
zetten.

 Heb je nog geen leeuwenvlag? 
Voor 8 euro bezorgen wij je een 
exemplaar. Geef ons een seintje 
op 0474 25 21 04 of  
steven.deboe@telenet.be.

Hang het beest  
uit op 11 juli!

mis deze afspraken niet!Kalender N-VA Geraardsbergen:
  11 juli: De N-VA op stap in Geraardsbergen - café De Grondeling - van 20 tot 22 uur 

  21 oktober: Jaarlijks eetfestijn in parochiale zaal De Reep in Nederboelare 

  11 november: De N-VA op stap in Idegem - 20 tot 22 uur - houd onze webstek in de 
gaten voor meer info

Op de gemeenteraad van eind april vroeg N-VA-gemeenteraadslid Ilse Roggeman 
om het Nederlands oorlogsvluchtelingenmonument weer op te bouwen. Voor 
het weggehaald werd in 1972 stond dit stukje geschiedenis op het perkje aan de 
Kastanjestraat te Goeferdinge.

Op het monument stond deze tekst: ‘Wij hebben hier geen blijvende stad, maar 
zoeken de toekomende (Heer 13, vers 14). Geschenk aangeboden door de Hollandse 
geëvacueerden aan de gemeente Goeferdinge’. 

Het was inderdaad in Geraardsbergen dat honderden Nederlandse vluchtelingen uit de 
Betuwe een thuis vonden na de slag om Armhem. Ilse Roggeman vindt het weghalen 
van deze gift niet kunnen: “Het zou een ereschuld moeten zijn voor de stad om het 
terug op te bouwen”.

Gemeenteraadslid Ilse Roggeman:
“Bouw Nederlands vluchtelingen- 
monument in Goeferdinge weer op”
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Ik heb een vriend, Samuel. Hij 
is Spanjaard, maar toch spreekt 
hij telkens Nederlands met mij 
op de trein. Toen ik het op een 
keer hierover met hem had, keek 
hij me stomverbaasd aan. “Dat 
is toch normaal”, zei hij, “en dat 
is een fundamenteel teken van 
respect. Ik woon in Vlaanderen, 
en de taal hier is Nederlands.” 
Daar kan de N-VA het alleen 
maar mee eens zijn. Maar de 
wetgever is minder streng dan 
Samuel.

Tijdens de OCMW-raad van woensdag 27 april 2016 werd 
raadslid Caroline Tondeleir aangeduid als nieuw lid van het 
Vast Bureau, het orgaan dat zich ontfermt over het dagelijks 
bestuur van het OCMW. 

Caroline neemt de plaats in van Marina Godaert (Open Vld), die in maart 
van dit jaar overleed. Langs deze weg willen wij de familie van Marina - die 
een heel erg fijne en sympathieke collega was - nog eens onze oprechte 
deelneming betuigen. Caroline zal haar uiterste best doen om de taken van 
Marina zo goed mogelijk over te nemen.

Taalbeleid is meer dan wetgeving
“Ik woon in Vlaanderen en hier spreken ze Nederlands”

Nederlands als het moet

De taalwetten verplichten alleen de overheid om in al haar 
contacten met de bevolking het Nederlands te gebruiken. 
Uitsluitend of (uitzonderlijk) bij voorrang. Ook in 
Geraardsbergen is dat zo. Hier moet je dus niet alleen op de 
gemeente maar ook in het ziekenhuis, het OCMW, de scholen 
en het Autonoom Gemeentebedrijf in het Nederlands geholpen 
worden. 

N-VA Geraardsbergen volgt nauwgezet op dat de overheid u in 
het Nederlands te woord staat. En als ze haar boekje te buiten 
dreigt te gaan, dan tikken we haar op de vingers, zoals onlangs 
nog met het stripfestival.

Nederlands als het kan
Thuis of op café spreek je natuurlijk de taal die je wil. Maar 
Samuel verwoordde het goed: ook op die momenten de 
Vlaamse taal gebruiken, getuigt van respect opbrengen voor de 
samenleving waar je deel van uitmaakt. Alleen zo kan je ook ten 
volle mee bouwen aan de maatschappij. Alleen zo kan je er actief 
deel van uitmaken. 
Op die manier kan iedereen in Vlaanderen, van waar hij ook 
komt, samen met ons aan de kar trekken van een warme, 
inclusieve, veilige maatschappij met kansen voor iedereen. 

Gabriel Schaut
Ondervoorzitter N-VA Geraardsbergen

Caroline Tondeleir opgenomen 
in Vast Bureau OCMW

  Met N-VA Geraardsbergen op stap in  
Zarlardinge in café D’Oude Molen. Schol!

 N-VA Geraardsbergen zit niet stil

  Op 5 juni was nie-
mand minder dan 
Kamervoorzitter 
Siegfried Bracke in 
Geraardsbergen. Hij 
was te gast op de 
kapitteldag van het 
Broederschap van 
Manneken Pis.

  Geslaagd en lekker lenteontbijt met Christoph 
D’Haese, burgemeester van Aalst.

  Onze afdeling vergat ook Vaderdag en Moederdag 
niet. Op 7 mei kregen de mama’s een bloemetje, op 
11 juni snoepten de papa’s van een vers gebakken 
hapje in de vorm van een Vlaams Leeuwtje.

Op zondag 11 september is Plopsaland in De Panne helemaal van de N-VA. En dus ook van jou en je familie. Want zo hoort dat op 
een familiedag: iedereen die deel uitmaakt van de grote N-VA-familie is dan meer dan welkom.
Meer informatie nodig? www.n-va.be

Met N-VA naar Plopsaland!



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


